
 

 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 18 december 2014 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  

Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 

Miedzinski, Jenny Sleeuwagen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 

Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans,  leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 

Dienst  Buitenschoolse kinderopvang 

 

Raad nr. Onderwerp 

2014DE061017 Reglement retributie Buitenschoolse Kinderopvang - vakantiedagen. 

Goedkeuring 

 

De Raad, 

 

Aanleiding en doel 

 

Om de administratieve taken i.v.m. de inschrijving, de opvolging en de betalingen tijdens en 

na de vakantiewerking van de Buitenschoolse Kinderopvang te optimaliseren, werd er 

gezocht naar een nieuw online inschrijving-, betaling- en beheersysteem in de vorm van 

TicketGang. 

 

Voor de implementatie van dit systeem, moeten een aantal zaken in het retributiereglement 

BKO aangepast worden. 

 

Om het overzicht van de retributie te bewaren, zal het reglement in 2 verdeeld worden, nl. 

retributiereglement BKO-schooldagen en retributiereglement BKO-vakantiedagen. 

 

Juridische gronden 

 

- Raadsbeslissing dd. 28 januari 2010 betreffende de reorganisatie buitenschoolse 

kinderopvang – principebeslissing – goedkeuring. 

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen. 

 

Adviezen en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

 

 



 

 

Motivering 

 

Beleidsdoelstelling ‘De kinderopvang coördineren en regisseren om het aanbod te stimuleren 

en optimaal te benutten’ – actieplan 2.3: BKO op kwaliteitsvolle manier optimaliseren en 

mogelijk verhogen kostendekkingsgraad. 

 

Annulatievoorwaarden moeten gewijzigd worden i.f.v. het nieuw online betaal-, inschrijvings- 

en beheerssysteem. 

 

Financiële impact 

 

De inkomsten werden opgenomen in de gemeentebegroting. 

 

Met 26 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, 

Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim 

Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van 

Impe, Kim Paesmans, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy 

Longeval), 4 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy 

Jonville) en 1 onthouding (Jenny Sleeuwaegen) 

 

Besluit 

 

Artikel 1. In de gemeentelijke basisscholen Wegwijzer, ’t Populiertje, en Den Top kan 

buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar tijdens de 

vakantieperiodes ingericht worden van 7.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Artikel 2. De buitenschoolse kinderopvang vermeld in artikel 1 is toegankelijk voor: 

• alle kinderen gedomicilieerd in de gemeente; 

• alle kinderen waarvan de ouder(s) gedomicilieerd is (zijn) in de 

gemeente; 

• alle kinderen van de personeelsleden van de gemeente, het OCMW 

en de politie; 

• alle kinderen die niet in de gemeente gedomicilieerd zijn maar er wel 

school lopen. 

 

Kleuters moeten al naar de kleuterschool gaan en zindelijk zijn. Indien dit niet 

het geval is kunnen zij geweigerd worden voor verdere deelname. 

Kinderen die tijdens de vakantiedagen grensoverschrijdend gedrag vertonen 

t.o.v de begeleiders, andere kinderen of derden, kunnen geweigerd worden 

voor verdere deelname. 

De toegang tot de buitenschoolse opvang vermeld in artikel 1 wordt 

geweigerd aan kinderen van wie de facturen met betrekking tot de 

buitenschoolse opvang of speelpleinwerking niet betaald werden. 

 

Artikel 3. Voor de buitenschoolse kinderopvang vermeld in artikel 1 moeten de 

kinderen op voorhand ingeschreven worden, ten laatste 7 dagen voor de 

deelname. 

 

Artikel 4. Annuleren kan enkel mits voorlegging van een ziekteattest op naam van het 

kind. Dit attest wordt binnen de 7 kalenderdagen na aanvang van de 

ziekteperiode op de jeugddienst binnengebracht, samen met het 

bankrekeningnummer, naam en adres van de ouder. 

Het bedrag dat overeenkomt met de ziektedagen of geweigerde dagen (zie 

artikel 2) waarvoor het kind ingeschreven was, zal worden terugbetaald door 



het gemeentebestuur met uitzondering van de administratieve kost. 

De administratieve kost bedraagt 10% van het bedrag dat overeenkomt met 

de geweigerde of ziektedagen waarvoor het kind ingeschreven was. 

Artikel 5. Kinderen van ouders die openstaande facturen hebben voor de 

Buitenschoolse Kinderopvang of speelpleinwerking, zullen geweigerd worden 

voor deelname aan deze initiatieven tot alle schulden werden vereffend. In 

dit geval zal de reeds betaalde ouderbijdrage in geen enkel geval terug 

betaald worden door het gemeentebestuur, maar dienen als afbetaling van 

de openstaande schuld. 
 

Artikel 6. De ouderbijdrage per kind voor de buitenschoolse kinderopvang vermeld in 

artikel 1, wordt als volgt vastgesteld: 

 

Kinderen Ouderbijdrage per dag 

 Eerste kind Vanaf het tweede 

kind dat gelijktijdig 

wordt 

opgevangen 

gedomicilieerd in Sint-Pieters-

Leeuw 

€ 10,00 € 7,50 

waarvan de ouders 

gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-

Leeuw 

€ 10,00 € 7,50 

van personeelsleden van de 

gemeente, het OCMW en de 

politie. 

€ 10,00 € 7,50 

niet gedomicilieerd doch 

schoollopend in Sint-Pieters-

Leeuw 

€ 15,00 € 15,00 

 

Deze tarieven zijn inclusief administratieve kost (10%). 

Elke deelname wordt vooraf betaald. 

 

Begeleid(st)ers die slechts een halve dag werken tijdens de vakantieperiodes 

kunnen hun kinderen een halve dag naar de opvang brengen en betalen 

dan 50% van de vastgestelde dagprijs voor de opvang van hun eigen 

kinderen. 
 

Artikel 7. Vanaf de 3de keer/schooljaar dat ouders hun kind na 18u afhalen wordt aan 

de ouders een boete van 10 €/keer/kind aangerekend via een factuur. 

 

Artikel 8. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de opmaak 

van de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 9. Deze beslissing treedt in werking op 1 januari 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artikel 10. De gemeenteraadsbeslissing dd. 26 juni 2014 houdende wijziging retributie 

voor buitenschoolse kinderopvang, wordt met ingang van 1 januari 2015 

opgeheven. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 17 februari 2016 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 

 

  


